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ماكنيات ترش يد إملوإرد إلإروإئية ىف مص   إإ
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 إلقاهرة  جامعة إل زهر ,لكية إلزرإعة ابلقاهرة  , قسم الاقتصاد إلزرإعي 

  azhar.edu.egmb15970245@:إلربيد الاليكرتوىن للباحث إلرئيىس* 

 إمللخص 

إخنفاض إملوإرد إملائية إلإروإئية إملصية مما يتطلب موإهجة مشلكة إلندرة إلشديدة ىف إملياه. ويس هتدف إلبحث درإسة  متثلت مشلكة إدلرإسة ىف 

لوب إلثاىن هو  ترش يد إس تخدإم مياه إلرى من خالل أ سلوبني هامني أ وًل: وضع عائد وحدة إملياه ىف الاعتبار عند وضع إلرتكيب إحملصوىل إملناسب، وإل س

لوحدة   سة إلتجارة إخلارجية للمياه الافرتإضية ىف الاعتبار. وقد توصل إلبحث فامي يتعلق بعائد وحدة إملياه، أ ن هناك حماصيل ذإت عائد مرتفعوضع س يا 

نتاهجا  وخصوصًا أ هنا  إملياه أ مهها، حماصيل إخلرض، مثل إلبطاطس إلش توى، وإلثوم، وإلبصل، وإلطامطم، ومثل هذه إحملاصيل جيب إلعمل عىل إلتوسع ىف إإ

إل من  حماصيل تصديرية هامة. وحماصيل ذإت عائد منخفض، أ و متوسط لوحدة إملياه، وأ مهها حماصيل إحلبوب وىه حماصيل إس تيإدية، وترتبط مبس توى 

ذإ تطلب إل مر حتقيق مزي دإً من إل من إلغذإىئ. وهناك  إلغذإىئ، وكذكل إلربس مي، وذلكل ل ميكن تدنية إملساحة مهنا، وجيب إلتوسع فهيا رأ س يًا فقط ، إإ

نتاهجا. أ ما فامي يتعلق بتجارة إملياه الافرتإضية، فلقد إتضح أ ن حماصيل إحلبوب، وىه إلقمح،  حماصيل مثل بعض إخلرض، وإلبقول وهذه لينبغى إلتوسع ىف إإ

مليار مرت مكعب، وهذه إلمكية  14,3إملياه الافرتإضية بلغت حنووإذلرة، ىه حماصيل إس تيإدية، ويتحقق من هذين إحملصولني مكيات مكتس بة كبية من 

نتاهجا حمليًا، رمغ حاجة إل من إلغذإىئ ضافة كبية للموإرد إملائية إملصية. وذلكل فال يوىص ابلتوسع إل فقى ىف إإ لالًك من إحملصولني، ومن مث   من إملياه، تعترب إإ

نتاهجام ىف دول إفريقية ل تعاىن حش إملياه. أ ما ابلنس بة للمحاصيل إلتصديرية  مفعظمها حماصيل ذإت إحتياجات ميكن إلتوسع فهيا رأ س يًا فقط،أ و إلتعاقد عىل إإ 

هتا متثل س ياسة  منخفضة من إملياه للطن إملنتج، فامي عدإ حمصوىل إلقطن وإل رز فاإن إحتياج إلطن مهنا من إملياه مرتفع، وذلكل فاإن عدم إلتوسع ىف زرإع

 إس تخدإم مياه إلرى. فعاةل لرتش يد 

نتاجية إملائية، إملياه الافرتإضية.  : الاسرتشادية إللكامت    تقيمي إملوإرد إملائية، إلبصمة إملائية، الاس تخدإمات إملائية، إلإ

 قدمة: إمل

تعترب إملوإرد إملائية حمدودة رمغ تعدد مصادرها، وذكل لتعدد  

إملعيش ية.   إحلالتإس تخدإماهتا. ونتيجة لزايدة إلطلب علهيا ىف ش ىت 

% من مجةل  86ومتثل الاحتياجات إلزرإعية من إملياه حوإىل 

(.مما يشي ويؤكد وجود  5الاس تخدإمات إملائية ىف مص، مرجع رمق)

ني إلرإهنة وإلقادمة، خاصة ىف ظل إل وضاع  جعز ماىئ خالل إلفرتت

وإلظروف إلرإهنة ىف رضورة إلتوسع إلزرإعى إل فقى هبدف حتقيق  

إل من إلغذإىئ ىف جماهبة إلزايدة إملس مترة ىف إلمنو إلساكىن. إل مر إذلى  

يتطلب تطوير إلس ياسة إملائية إحلالية ىف ظل إلتحدايت وإملتطلبات 

ية إملوإرد إملائية من أ خطر إلتحدايت يف  إلرإهنة. حيُث تُعترب حمدود

إملس تقبل يف مص، وخاصة أ ن مص من أ كرث إدلول يف إلعامل إلىت تعمتد  

 Water Resources)عىل إلزرإعة إملروية. ويعترب تقيمي إملوإرد إملائية)  

Assessment   ىل فهم أ فضل يه لك إل عامل إليت تؤدي يف هنايهتا إإ

دإرهتا عىل أ فضل أ سلوب ممكن.  لمكية ونوعية موإرد إملياه ، وتنظميها وإإ

وإس تعاملها إل مثل وإلتخطيط لتنظمي إس تخدإهما وفقًا للمعايي  

 الاقتصادية والاجامتعية إلصحيحة. 

تعترب مشلكة نقص إملوإرد إملائية إملتاحة يف ظل إلزايدة إملس مترة ىف  

عىل  إلطلب عىل إلغذإء نتيجة للزايدة ىف أ عدإد إلساكن، وما يرتتب 

ذكل من إلرضورة إملُلحة للتوسع إلزرإعى إل فقى لتلبية الاحتياجات من  

إلطلب عىل إلغذإء ىف ظل تزإيد إلفجوة بني إلعرض وإلطلب عىل  

إملوإرد إملائية ىف إلوقت إلرإهن. فاإن مشلكة إلبحث تمتثل ىف كيفية 

 موإهجة مشلكة إلنقص وإلندرة إلشديدة ىف مياه إلرى. 

اكنت مشلكة نقص إملياه ذإت أ اثر خطية    ملاإىلوهتدف إدلرإسة 

عىل الاقتصاد إملصى، وعىل حياة إلساكن ىف مص بشلك عام.  

فهدف إلبحث هو تقيمي مياه إلرى مكورد إقتصادى هام، ومبا يضمن  

ترش يد إس تخدإم إملوإرد إملائية، وحتقيق كفاءة فنية عالية ىف إس تخدإم  

ىل إلعمل عىل ترش يد  مياه إلرى. وهيدف إلبحث بصفة خاصة  إإ

إس تخدإم مياه إلرى من خالل إلعمل عىل وضع عائد وحدة إملياه  

نتاج لك حمصول ىف الاعتبار عند تنفيذ إلرتكيب   إملس تخدمه ىف إإ

عادة إلنظر ىف إلتجارة إخلارجية   إحملصوىل إملناسب، وكذكل من خالل إإ

إحملصوىل  للمياه الافرتإضية لوضعها ىف إل عتبار عند إلتخطيط للرتكيب 

 إذلى يرإعى ندرة مياه إلرى. 

 إلطريقة إلبحثية: 

مت ىف هذإ إلبحث إس تخدإم إلإساليب إل حصائية إلوصفية  

وإل س تدللية إملناس بة. ومت إحلصول عىل إلبياانت إل ولية من خالل  

عينه عشوإئية إش متلت ثالث حمافظات، ويه حمافظات )قنا، وإجلزية،  

شوإئيًا من بني حمافظات مجهورية مص  وإلبحية(، حيث مت إختيارمه ع 

إلعربية. ومت إختيار إملرإكز من لك حمافظة بطريقة عشوإئية ومت إحلصول  

 مفردة من هذه إملرإكز.  112عىل 
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 إلنتاجئ وإملناقشة 

 تقدير عائد وحدة إملياه خملتلف إحملاصيل إلزرإعية. 

وحدة إملياه  ميكن تقس مي إحملاصيل إلزرإعية وفقًا لقمية إلعائد من 

ىل ثالثة أ قسام كام يىل  نتاهجا إإ أ وًل: حماصيل ذإت عائد   إملس تخدمه ىف إإ

منخفض لوحدة إملياه، ومن أ مهها إحلبوب)إلقمح، إذلرة إلشامية(،  

وقصب إلسكر، وبنجر إلسكر، وإلربس مي، وإل رز، وإلقطن. اثنيًا:  

حماصيل ذإت عائد متوسط لوحدة إملياه وأ مهها حماصيل إلفول، 

لفاصوليا، إلكوسة، إلكرنب، وإلعنب. اثلثًا: حماصيل ذإت عائد مرتفع  إ

 لوحدة إملياه وأ مهها إلبطاطس، إلطامطم، إلثوم، إلبصل، وإلعدس. 

يُعترب إلقمح من أ مه إحملاصيل إلإسرتإتيجية يف إلزرإعة إملصية، و 

ىل وضع   حيُث لوحظ يف إلآونة إل خية إجتاه بعض إدلول إملنتجة للغذإء إإ

ود صارمة عىل إلصادرإت للوفاء بتلبية إحتياج ُساكهنا من إلغذإء.  قي

سرتإتيجي من إلسلع   وذلكل يكون من إلرضوري الاحتفاظ مبخزون إإ

إلغذإئية وأ مهها حمصول إلقمح، مبا يكفي الاحتياجات الاس هتالكية ملدة  

نتاج إلقمح ىف الاعتبار   ل تقل عن س تة أ شهر، وعند وضع مس توى إإ

ىل   إل من إلغذإىئ إلنس ىب. جيب إلنظر إإ

قدرة إدلوةل  ( ويقصد به Food Security) إل من إلغذإيئ إلنس ب 

عىل توفي مكية من إلسلع وإملوإد إلغذإئية إلالزمة لتكوين خمزون  

سرتإتيجي يكفي الاس هتالك إحمليل ملدة س تة أ شهر عىل إل قل. وذكل   إإ

ون من خالل  وفقًا لعتبارإت إل من إلغذإيئ. ويمت تكوين هذإ إخملز 

نتاج إحمليل وإلوإردإت من إخلارج، ملوإهجة أ ى ظروف طارئة، مثل   إلإ

ظروف وابء فيوس كوروان إذلى متر به مص وإلكثي من دول إلعامل  

ىل ذكل أ ن منطقة إلرشق إل وسط أ صبحت   ضافة إإ ىف إلوقت إلرإهن. إإ

  غي مس تقرة س ياس يُا وإقتصاداُي، ويف ظل تصاعد أ زمة إملياه مع دول 

قامة سد إلهنضة يف دوةل أ ثيوبيا.   حوض إلنيل وإلرشوع يف إإ

ولقد بلغ متوسط إلعائد إلفدإىن إلصاىف حملصول إلقمح خالل  

جنيه. وىف نفس   8500م، وإملقدر من عينة إدلرإسة بنحو 2019عام

نتاج إلقمح  إلوقت بلغ عائد وحدة إملياه وىه إملرت إملكعب إلوإحد ىف إإ

قارنة هذإ إلعائد بنظيه من عوإئد وحدة إملياه  جنهيات، ومب 3,79حوإىل 

نتاج عدد من إحملاصيل إل خرى. جدول رمق ) ( يتضح  1إملس تخدمه ىف إإ

نتاج إلقمح منخفضة نسبيًا وهذإ   أ ن عائد وحدة إملياه إملس تخدمه ىف إإ

نتاج إلقمح حمليًا  ينتج عنه مشلكة صعبة تمتثل ىف صورة إلتوسع ىف إإ

غذإىئ من انحية، ومن انحية ُأخرى أ نه لتحقيق مزيد من إل من إل

حالل حماصيل ُأخرى ذإت عائد مرتفع   ابس تخدإم معيار قمية إملياه جيب إإ

لوحدة إملياه ماكنه. إل مر إذلى ابت من إلرضوري تشجيع الاستامثر  

إلزرإعي إملصي يف بعض إدلول إليت دلهيا وفرة يف لك من إملوإرد  

 إل رضية وإملائية.

حركة إلتجارة إخلارجية إليت تقوم هبا معظم دول   وميكن إلقول أ ن

إلعامل وإلىت تتضمن نقل إملياه الافرتإضية عرب إحلدود يف صورة سلع  

غذإئية وإلىت من خاللها يمت حتقيق هدف إل من إلغذإيئ من انحية،  

 وإلتغلب عىل حُش وندرة إملوإرد إملائية من انحية أ خرى.

  8790إلشامية بلغ إلعائد إلفدإىن حنووإتضح أ يضًا أ ن حمصول إذلرة 

جنهيني، وابلرمغ  2.376جنهيًا، بيامن إلعائد إلصاىف لوحده إملياه بلغ حوإىل

ل أ نه من إحملاصيل إلهامه   من أ نه يُعترب من إحملاصيل إملنخفضة نسبيًا، إإ

ىف إلقطاع إلزرإعى إملصى. وكذكل حمصول إلربس مي إذلى بلغ إلعائد  

  3,730، بيامن إلعائد إلصاىف لوحدة إملياه بلغ حوإىلجنهياً  12030إلصاىف 

جنهيات. ويُعترب حمصوىل إذلرة إلشامية وإلربس مي ىه حماصيل علفية ىف  

نتاج إلكثي من   نتاج إحليوإىن، وابلتاىل يعمتد علهيا ىف إإ غاية إل مهية لالإ

إملنتجات إحليوإنية مثل إللحوم، وإل لبان، وإجلنب، وإلبيض، وغيها.  

حاةل بنجر إلسكر، وقصب إلسكر رمغ أ ن هذين إحملصولني ذوى  وىف 

ن هلام أ مهية إقتصادية هامه وىه   ل إإ عائد منخفض لوحدة إملياه، إإ

نتاج إلُسكر وهو انجت إقتصادى همم وتسعى إدلوةل   دخوهلام ىف إلصناعة لإ

لتحقيق إلإكتفاء إذلإىت منه، أ و تقليل وإردإته، كام أ ن صناعة إلسكر ىه  

من إلساكن، وترتبط هبا صناعات   هامه ويعمل هبا عدد كبي صناعة،

عطاء أ ولوية ىف إلتوسع إلرأ ىس  تمكيلية أ خرى. وميكن إلقول بأ نه جيب إإ

ىف هذه إحملاصيل من خالل إس تخدإم إلتقنيات إحلديثة ىف إلزرإعة، 

ىل   مثل إس تخدإم إلتقاوى إحملس نه، وإخملصبات إلعضوية، ابلضافة إإ

ى إحلديثة وإلىت تدىن إملقنن إملاىئ، وابلتاىل زايدة عائد  إس تخدإم نظم إلر 

 وحدة إملياه. 

 . عائد وحدة إملياه ل مه إحملاصيل إلزرإعية

( وإذلى مت  فيه تقس مي إلعائد لوحدة إملياه  2تبني من جدول رمق )

ىل فئات: تعرب إلفئة إل وىل عن إحملاصيل ذإت إلعائد إملرتفع لوحدة إملياه   إإ

جنهيات فأ كرث، وىه تشمل إحملاصيل إلتالية: إلعدس،   7 وإليت تبدأ  من

وإلبصل إلش توي، وإلثوم، وإلطامطم، وإلبطاطس. واكن حمصول   

  12,422إلبطاطس ميثل أ عىل حمصول لعائد وحدة إملياه وإذلى بلغ حنو 

مرتإً مكعبًا، وصاىف عائد فدإىن   1573جنهيا ًللمرت إملكعب، ومقنن مايئ 

ًا، ويليه حمصول إلبصل إلش توى وبلغ إلعائد  جنهي 19540بلغ حوإىل 

جنهيات/للمرت إملكعب، ومبقنن مايئ   7,629لوحدة إملياه حوإىل 

 جنهيًا.  15850مرت مكعب، وصاىف عائد فدإىن حنو   2000حوإىل

وجاء ىف إلرتتيب إلثالث حمصول إلثوم، حيث بلغ إلعائد لوحدة  

مرتإ   2299 مايئ حنوجنهيات للمرت إملكعب، ومقنن  4,494إملياه حوإىل 

جنهيًا. وحمصول   17230مكعبًا، وبلغ صاىف إلعائد إلفدإين حوإىل 

  7,120إلطامطم إلش توي ىف إلرتتيب إلرإبع بعائد لوحدة إملياه بلغ حنو 

مرتإ مكعبًا، وعائد فدإىن   2980جنهيًا للمرت إملكعب، ومقنن ماىئ حوإىل 

امي خيص إلتجارة  جنهيًا. حيث هناك إجتاه لدلول ف21220بلغ حنو

إخلارجية للمحاصيل إلهامة وإلتصديرية من خالل تصدير إحملاصيل إليت  

تتصف ابخنفاض مكيه إملياه الافرتإضية لها، وإس تيإد إحملاصيل إليت تمتزي  

ابرتفاع نس بة إملياه الافرتإضية، وىه ما تسمى بلمياه الافرتإضية  

نقص إلشديد إليت تعاىن  إملكتس به. وتعترب هذه إلس ياسة هممة ملوإهجة إل 

 منه بعض إدلول إلفقية مائيًا.  

( أ ن إلفئة إلثانية  متثل إحملاصيل ذإت  3إتضح من جدول رمق)

ىل  5إلعائد إملتوسط لوحدة إملياه وإلىت تبدأ  من جنهيات، وىه:   6إإ

إملاجنو، إلربتقال، إلعنب، إلفلفل، وإلبسةل إخلرضإء. واكن أ عىل عائد  
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جنهيات للمرت إملكعب،   6,713ول إملاجنو بلغ حنو لوحدة إملياه هو حمص

مرتإ مكعبًا، وصاىف إلعائد إلفدإين بلغ حوإىل   3840ومقنن مايئ حوإىل 

جنهيًا. ويليه يف إلرتتيب حمصول إلبسةل إخلرضإء بعائد لوحدة   25780

   2046جنهيات للمرت إملكعب، ومقنن مايئ حوإىل  6,681إملياه بلغ حنو

حمصول إلفلفل إلش توي ىف إلرتتيب إلثالث بلغ عائد   مرتإ مكعبًا. وجاء

جنهيات للمرت إملكعب، وصاىف عائد فدإىن   6,327وحدة إملياه هل حنو 

جنهيًا، مث يليه حمصول إلربتقال بعائد لوحدة إملياه بلغ   15780بلغ حوإىل

مرتإ   3750جنهيات للمرت إملكعب، ومقنن مايئ حوإىل 5,933حنو

جنهيًا. ويليه حمصول إلعنب   22250دإىن بلغ حنومكعبًا، وصاىف عائد ف 

جنهيات للمرت إملكعب،   5,365وإذلى بلغ إلعائد لوحدة إملياه حوإىل 

مرتإ مكعبًا، وأ يضًا بلغ إلعائد إلفدإىن حنو   3890ومبقنن ماىئ حوإىل

 جنهيٍا. 20870

( أ ن إلفئة إلثالثة تعرب عن إحملاصيل ذإت  4) تبني من جدول رمق

إلعائد إملنخفض لوحدة إملياه، وإليت تضم: قصب إلسكر، وبنجر  

إلسكر، وإلقمح، وإلشعي، وإلفول إلبدلي، وإحللبة، وإمحلص،  

وإلرتمس، وإلربس مي إلبدلي، وإلفاصوليا إخلرضإء، وإلكوسة، وإلكرنب،  

جيب وضع عائد وحدة إملياه  وإلشمر، وإذلرة إلشايم إلصيفي، وإل رز. و 

ىف الاعتبار عند ختطيط إلرتكيب إحملصويل إملناسب وإذلى حيقق  

ترش يد إس تخدإم إملياه بأ كرب قدر ممكن ومناسب. ومبا يرإعى إلإنتاجية  

(، حيث جاء حمصول  Water Yieldأ ي عائد وحدة إملياه ) إملائية 

  4,582لغ حوإىل إلفاصوليا إخلرضإ إلش توي ىف أ عىل عائد لوحدة إملياه ب 

جنهيات للمرت إلكعب، مث يليه حمصول إلفول إلبدلي بعائد لوحده إملياه  

جنهيات للمرت إملكعب. وجاء حمصول إلقمح   4,071حيث بلغ حوإىل 

إذلى يُعترب من إحملاصيل إلهامه والاسرتإتيجية ىف الاقتصاد إملصي  

مغ أ نه يُصنف  وإل من إلغذإىئ لتلبية إحتياج إلُساكن من إلغذإء، وابلر

ل أ نه ل يمت إلإس تغناء   مضن إحملاصيل ذإت إلعائد إملتوسط لوحدة إملياه إإ

 جنهيًا.   8500عن زرإعته ل مهيته إلغذإئية وإملُلحة، وعائد فدإىن بلغ حنو

وجاء إحملصول إذلى يليه ىف إلرتتيب إلربس مي إلبدلى بعائد لوحدة  

  12030د فدإىن بلغ حنوجنهيات للمرت إملكعب، وعائ  3,730إملياه بلغ 

جنهيًا. مث جاء ىف إملرتبه إذلى يليه حمصول بنجر إلسكر، وابلرمغ من  

ل أ نه يعترب من إحملاصيل إلهامه إلىت ل   إخنفاض إلعائد لوحدة إملياه، إإ

يس تغىن عهنا يف إلزرإعة إملصية، حيث بلغ إلعائد لوحدة إملياه حنو  

جنهيًا، ، مث جاء   9470حنو  جنهيات، وبلغ عائد إلصايف إلفدإين3,614

ىف إلرتتيب حمصول إذلرة إلشاىم إلصيفى وبلغ عائد وحدة إملياه حنو  

جنهيًا، مث   8790جنهيات للمرت إملكعب، وعائد فدإىن بلغ حنو  2,376

جنهيات للمرت إملكعب،   1,491جاء حمصول إلقطن بعائد لوحدة إملياه بلغ

ه حمصول إل رز بعائد لوحدة  جنهيًا، مث يلي  6750وعائد فدإىن بلغ حنو 

جنهيًا للمرت إملكعب. مث جاء ىف إلرتتيب إل خي حمصول   1,295إملياه بلغ 

قصب إلسكر، حيث يعترب من إحملاصيل الاسرتإتيجية وإلهامه يف  

جنهياً   1,574مص، ابلرمغ من إخنفاض إلعائد لوحده إملياه إذلى بلغ حنو

 جنهيًا.  16450للمرت إملكعب، وصاىف عائد فدإىن حوإىل  

 

 ترش يد إملياه الافرتإضية إملصدرة: 

نظرإً لتصاف إلزرإعة إملصية ابلندرة إلشديدة ىف مياه إلرى،  

ونظرإً لضيق إملساحة إملزروعة، فيجب إختيار إحملاصيل إلتصديرية ذإت  

الاحتياجات إملائية إحملدودة، أ ومبعىن َإخر جيب أ ن يكون دور إلس ياسة  

جمال إلتجارة إخلارجية مشجعا للتوسع ىف إحملاصيل  إلزرإعية ىف 

جامىل إملياه   إلتصديرية ذإت الاحتياجات إملائية إملنخفضة، حىت يكون إإ

الافرتإضية إملصدرة حمدودإً وحُيقق ىف نفس إلوقت أ عىل عائد ابلعمالت  

( أ ن هناك  5إلصعبة لوحدةإملياه إملصدرة. ويتضح من إجلدول رمق ) 

وى إحتياجات مرتفعة من إملياه للطن إملنتج، وهام حمصولني تصديرين ذ

ىل  نتاج إلطن .   1885إلقطن، وإذلى حيتاج إإ مرتإ مكعبًا من إملياه لإ

ىل  مرتإً مكعبًا من إملياه. ورمغ أ ن   1351وإل رز إذلى حيتاج إلطن، منه إإ

نتاج إلقطن بلغت حنو جنهيًا   1,491عائد وحدة إملياه إملس تخدمه ىف إإ

جنهيًا وإحدإً. وإلىت تعترب منخفضة،   1,295حوإىلز بلغت وإحدإً، ولل ر 

وذلإ فاإن إتباع إدلوةل لس ياسة حتجمي مساحة إل رز وعدم إلتوسع إلكبي 

نتاج إلقطن ىه س ياسة جيدة.   ىف إإ

أ ما ابىق إحملاصيل إلتصديرية ومهنا إلبطاطس، وإلبصل، وإلطامطم، 

ات مياه إفرتإضية وإملاجنو، وإلربتقال، وإلعنب فهىى حماصيل ذإت مكي 

منخفضة للطن من إلصادرإت، وابلتاىل فهذه إحملاصيل إلتصديرية يوىص  

ابلتوسع ىف تصديرها، وخصوصًا إهنا حماصيل ذإت عائد متوسط لوحده  

إملياه، ول شك أ ن تقدير عائد وحدة إملياه ابل سعار إلتصديرية سوف  

 يكون أ عىل من ذكل.  

ذلى يوحض تقدير إملياه  ( وإ 5يتبني من بياانت جدول رمق ) و 

إل فرتإضية إملصدرة لبعض إحملاصيل إلزرإعية. أ ن حمصول الارز وإلىت  

أ لف طن، خالل متوسط إلفرتة   453,6بلغت إلمكية إملصدرة حنو

  1351(. ىف حني بلغ إحتياج إلطن من إملياه حوإىل 2016 -2015)

ز حنو  مرتإ مكعبًا، وبلغ متوسط إملياه الافرتإضية إملصدرة من إل ر 

مليون مرتإً مكعبًا. ويعترب بذكل من أ عىل إحملاصيل إلتصديرية   612,81

للمياه الافرتإضية. حيث جيب إل خذ ىف الاعتبار أ ن حمصول إل رز من  

إلسلع إلإسرتإتيجية إليت تأ خذ ماكنة إقتصادية هامة يف إلزرإعة إملصية، 

تسمى   ة ماوكذكل يُعترب إل رز من إلسلع إلغذإئية إليت ختضع لظاهر 

يف قطاع إلزرإعة، مرجع   (  (self-consumption الاس هتالك إذلإيت

(، وذكل نظرإً لقيام بعض إملنتجني إلزرإعيني ابحتجاز جزء كبي  6رمق)

نتاهجم وختزينه يف منازهلم بغرض الاس هتالك إلعائيل عىل مدإر   من إإ

إلس نة كنوع من إل مان ىف إحلياة إملعيش ية. هذإ وابلرمغ من قيام  

مليون   1,1اًي بنحو إحلكومة بتحديد مساحة إل رز إملقرر زرإعهتا س نو

ل أ ن يوجد هناك تفاوت بني إملساحات إملقررة وإلفعلية من عام   فدإن، إإ

م، وذكل نظرإً لزرإعة  2007ل خر، حيث بلغ إلتجاوز أ قصاه خالل عام 

مليون فدإن، ومن مث بلغت نس بة إملساحات  2.2مساحة بلغت حنو

ة علهيم من  %. ورمغ لك إلقيود وإلغرإمات إملفروض100إخملالفة  حوإىل

قبل إدلوةل وذكل جملموعة من إدلوإفع إلهامه وإلىت تمتثل ىف الًك من  

الاس هتالك إذلإيت طوإل إلعام، ورحبية إحملصول ابل سعار إملزرعية  

وقص مدة مكث إحملصول يف إل رض. وميكن إلقول أ ن إس مترإر إخملالفة  

نه يؤثر عىل إخملزون إملايئ إلإس رتإتيجي من  ىف زرإعة حمصول إل رز، فاإ
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مياه إلنيل. كام تؤثر إلزرإعة إخملالفة قيام وزإرة إملوإرد إملائية وإلري بزايدة  

منسوب إملياه يف إلرتع إليت تقع علهيا إلزرإعات إخملالفة بشلك أ كرب من  

هنيار بعض إجلسور   ىل إإ إلسعة إلتصمميية للرتع إلرئيس ية، مما قد يؤدى إإ

عاقة وصول إملياه لهناايت إلرتع  ونشوب نزإع بني إملزإرعني عىل مياه  وإإ

 إلري.  

مث يليه حماصيل إلربتقال، إلعنب وإلبصل وإلقطن وإلبطاطس  

وإملاجنو وإلطامطم. وملا اكن معيار مس توى إلفقر إملايئ ويقدر بأ لف مرت  

مكعب من إملياه للفرد يف إلس نة، فاإن مص تصنف مضن دول إلفقر  

س نوي لنصيب إلفرد من مياه إلنيل إملايئ وذكل وفقًا ملعيار إملتوسط إل 

(. وهذإ  5، مرجع رمق) 2019عام ، مرتإ مكعبًا  616وإذلي بلغ حنو 

مرت   1000إملعدل يقع حتت خط إلفقر إملايئ إلعاملي وإملقدر بنحو 

آلية جديدة   مكعب للفرد س نواًي. هذإ يتطلب رضورة إس تحدإث أ

بل وإعية وفعاةل لرفع كفا جياد س ُ ءة إس تخدإم إملوإرد  للس ياسة إملائية، وإإ

إملائية، وتعظمي وحدة مياه إلري من خالل إلتوسع يف تطوير إلري  

إحلقيل ابل رإيض إلقدمية، ونظم إلري ابلرش، وإلتنقيط ابل رإيض 

إجلديدة، وأ يضًا إس تنباط أ صناف جديدة ذإت إحتياجات مائية أ قل،  

نتاجية أ عيل.   وتعطى إإ

اطس وإملاجنو وإلطامطم، مث يليه حماصيل: إلربتقال وإلقطن وإلبط

مليون   342,75حيث بلغت مكية إملياه الافرتإضية حملصول إلربتقال حنو 

ىل حوإىل   مرت مكعب، وإحتياج إلطن من إملياه حملصول لربتقال إإ

أ لف   1353مرتإً مكعبًا، وبلغت إلمكية إملصدرة منه حوإىل  253,33

مليون   59,71طن. مث يليه إلقطن حيث بلغت إملياه الافرتإضية حنو

مرتإ مكعبًا، وبلغت   1885مرت مكعب، وإحتياج إلطن من إملياه حنو

ىل حوإىل  أ لف طن مث يليه حمصول إلبطاطس،   31,68إلمكية إملصدرة إإ

مليون مرت مكعب،   51,94وإلىت بلغت إملياه الافرتإضية حوإىل 

مرتإ مكعبًا، وإلمكيه إملصدره بلغت   85,027وإحتياج إلطن من إملياه حنو

أ لف طن، مث يليه حمصول إملاجنو وإلىت بلغت إملياه   610,9حنو 

مليون مرت مكعب، وإحتياج إلطن من إملياه حنو   12,37الافرتإضية 

ىل حنو 375 أ لف طن. مث ايىت ىف   33مرتإ مكعبًا، وإلمكية إملصدرة إإ

إلرتتيب إل خي حمصول إلطامطم، وإليت بلغت إملياه الافرتإضية حنو  

  103,28 مكعب, وإحتياج  إلطن من إملياه بلغ حوإىل مليون مرت  8,90

 أ لف طن.  86,24أ متار مكعبه من إملياه، وبلغت إلمكية إملصدرة حنو 

وحيث أ نه لكام زإد إلفرق بني إملوإرد إملائية إملتجددة يف منطقة ما  

ىل إخنفاض نس بة إل من إملايئ وإلغذإيئ   وإحتياجاهتا إملائية أ دى ذكل إإ

( يه مكية  Water Usesفهوم الاس تخدإمات إملائية)فهيا. ُويقصد مب

إملياه إملطلوبة يف وقت معني مبعدل معني لتغطية ما يتطلبه غرض ما،  

 اكلزرإعة وإملالحة وإلصناعة.

وكذكل يمت إحتساب نس بة إلتبخر ومكيات إملياه إمللوثة إلناجتة من  

نتاج من مضن إلبصمة إملائية للمنتج أ يضا، مما يشي ىل  تغي  معلية إلإ  إإ

إلبصمة إملائية للمنتج نفسه بتغي إملنطقة إجلغرإفية إليت ينتج فهيا، ومن  

إملالحظ أ يضًا أ ن إل نشطة إلبرشية تس هتكل وتلوث إلكثي من إملياه 

عىل إلصعيدين إلوطين وإلإقلميي، وميكن إلقول أ ن قطاع إلزرإعة يُعترب 

طاع إلصناعى وإملزنىل،  من أ كرب إلقطاعات إس هتالاكً للمياه، ويليه إلق

ويرتبط إس هتالك إملياه وتلوهثا إرتباطًا وثيقًا ابلعديد من إل نشطة إلبرشية  

مثل نظام إلري إملُتبع، وإلغس يل، وإلتنظيف، وإلتربيد، وكثي من  

إل نشطة وإجملالت إلصناعية، وفامي س بق مل يكن هناك إهامتم حبقيقة 

 إجملمتع، وهيلك الاقتصاد إلعاملي،  إلعالقة بني إس هتالك إملياه وتلوهثا يف

إذلي يوفر إلسلع الاس هتالكية وإخلدمات لغالبية للساكن، حيث اكنت  

دإرة موإرد إملياه  . هناك بعض إل فاكر إلقليةل جدإ يف علوم إإ

 أ مهية إس تخدإم مفهوم إملياه الافرتإضية ىف ترش يد إس هتالك إملياه. 

اَبهنا مكية إملياه إلىت  ( Virtual Water) تعرف إملياه الافرتإضية

نتاج لكيو   عدإد منتج زرإعى معني. مفثاًل إإ نتاج وتصنيع وإإ تُس تخدم ىف إإ

مرتإً مكعبًا من إملياه، بدإية من   15جرإم وإحد من إللحوم يتطلب حنو 

نتاج إل عالف إخلرضإء وإجلافة إلالزمة لتغذية إحليوإن، وهناية بعمليات   إإ

عدإد إللحوم حىت  وصوًل للمس هتكل. وابلتاىل فاإن تصدير أ و  إذلحب وإإ

إس تيإد منتج زرإعى معني حيمل ىف طياته تصدير أ و إس تيإد مكية  

نتاج وتصنيع ونقل هذإ إملنتج  مفرتضة من إملياه إلىت إس تخدمت ىف إإ

حىت وصوهل للمس هتكل. وهذإ ما يطلق عليه إلتجارة إخلارجية للمياه  

لمياه الافرتإضية يرتبط مبصطلح  الافرتإضية. وهذإ إلتعريف إلسابق ل 

( وتعرف إلبصمة إملائية (Water footprintَإخر وهو إلبصمة إملايئ

نتاج انجت زرإعى معني سوإء   بأ هنا مكية إملياه إلعذبة إملس تخدمه يف إإ

بشلك مبارش، أ و غي مبارش، بدإية من جتهزي إل رض للزرإعة، وحىت  

قلمي ما.    وصول إملنتج إلهناىئ للمس هتكل، وذكل ىف د  وةل ما، أ و ىف إإ

نتاج وما يرتبط به من   وابلتاىل فاإن مفهوم إلبصمة إملائية يرتبط مباكن إلإ

عوإمل متعددة مثل إملناخ، ومصادر مياه إلرى، وأ ساليب إلرى وغيها.  

ىل بصمة مائية دإخلية)  Internal Waterوإلبصمة إملائية تنقسم إإ

Footprintنتاج إحملاصيل  (، وىه مكيات إملياه إملس تخدم ة ىف إإ

 External Water. وبصمة مائية خارجية)إملس هتلكة دإخل إلبالد 

Footprint  ويقصد هبا إملياه الافرتإضية إملصدرة للخارج ىف صورة )

ومن إملفاهمي إلسابقة يتضح أ ن  مفهوم إملياه   حماصيل مصدرة. 

  الافرتإضية لمكية معينة من حمصول معني ليست اثبتة عىل مس توى لك 

إدلول أ و إَلقالمي، ولكهنا ختتلف ابختالف إلعوإمل إملؤثرة عىل إلإنتاج،  

وأ مهها إلظروف إملُناخية والاختالف إلورإىث للمحاصيل إملنتجه، 

وطبيعة مصادر إملياه إملس تخدمه ىف إلرى، وأ ساليب إس تخدإم هذه  

 إملياه.

 . إلتجارة إخلارجية إملصية للمياه الافرتإضية 

ات كبية من إحملاصيل إلغذإئية لسد إلفجوة  تس تورد مص مكي 

إلغذإئية ىف مص، وحتقيق إل من إلغذإىئ، وميكن تقس مي إحملاصيل  

ىل حماصيل ذإت مكيات كبية من إملياه الافرتإضية، وىه   إملس توردة إإ

حماصيل: إلقمح، إذلرة إلشامية، وإلفول إلبدلى. وحماصيل ذإت مكيات  

ملكتس به وىه حماصيل إلزيوت، زيت  متوسطة من إملياه الافرتإضية إ

إلنخيل، إلعدس، زيت فول إلصواي. وحماصيل ذإت مكيات منخفضة  

من إملياه الافرتإضية إملكتس به مثل إلتفاح، وزيت عباد إلشمس، 

 وزيت إذلرة.  
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ماكنيات ترش يد إس تخدإم إملياه وفقًا ملفهوم جتارة إملياه الافرتإضية   . إإ

 الافرتإضية إملكتس به: الاس تفادة ابملياه  

( أ ن إس تيإد  6يتضح من خالل إس تعرإض بياانت جدول رمق )

حمصوىل إحلبوب)إلقمح، إذلرة( حيقق مكيات خضمة من إملياه الافرتإضية  

مليار مرت مكعب من إملياه،   14,35حنو 2019إملكتس به بلغت ىف عام 

رد إملائية  وىه مكية خضمة من إملياه إلىت تمتثل  ىف رفع إلعبء عن إملوإ

إملتاحة للرى ىف مص، وإلىت تتصف ابلندرة إلشديدة. وترجع هذه  

ىل خضامة إلمكيات  إلمكيات إلضخمة من إملياه الافرتإضية إملس توردة إإ

ىل   إملس توردة من حمصوىل إلقمح وإذلرة. كام يرجع من انحية أ خرى إإ

نتاج إلطن من لك من   إرتفاع مكية إملياه الافرتإضية إملس تخدمه لإ

نتاج طن إلقمح. وحنو  799إحملصولني وىه حنو  مرتإً   698مرتإً مكعبًا لإ

ىل إلتوسع  نتاج طن إذلرة. ورمغ أ ن إملنطق الاقتصادى يدعو إإ مكعبًا لإ

ل أ ن   نتاج هذين إحملصولني حمليًا لتحقيق مزيد من إل من إلغذإىئ، إإ ىف إإ

حدإث توسع رأ ىس فقط ىف هذين إحملصو  ىل إإ لني مع  إلوإقع إملاىئ يدعو إإ

نتاج حماصيل تصديرية ذإت عائد مرتفع، ميكن من خاللها   الاس مترإر ىف إإ

متويل إس تيإد إحملاصيل الاس تيإدية، وعىل رأ سها إلقمح وإذلرة. ففى  

م. فاإن  2019جنيه عام 8500حني يبلغ إلعائد إلصاىف لفدإن إلقمح حنو 

جنهيًا   19540إلعائد إلصاىف إلفدإىن لبعض إحملاصيل إلتصديرية يبلغ 

جنهيًا لفدإن إلفاصوليا إخلرضإء، من  14780للبطاطس إلش توى، وحنو 

جنهيًا لفدإن إلبصل،   15850(. وحنو1بياانت )جدول رمق

نتاج  17230وحنو جنهيًا للثوم ولكها حماصيل ش توية تعترب بدإئل جيدة لإ

 إلقمح.

تعترب حماصيل إلزيوت من إحملاصيل إل سرتإتيجية إلىت تس تخدم ىف  

هتالك بمكيات كبية، وهذه إحملاصيل ذإت جفوة غذإئية مرتفعة ىف  الاس 

(،   2019 -2016%، خالل متوسط إلفرتة )85,3مص تبلغ حنو

نتاج هذه   وذلكل جيب أ ن هتمت إلس ياسات إلزرإعية ابلتوسع ىف إإ

إحملاصيل أ فقيًا ورَإس يًا، مما يشجع عىل ذكل أ ن حماصيل إلزيوت إلىت  

ص، مثل زيت فول إلصواي، وزيت عباد  تنتج بمكيات كبية ىف م

إلشمس ذإت إحتياجات منخفضة من مياه إلرى، حيث حيتاج إلطن  

مرتإ مكعبًا من إملياه، وحيتاج إلطن من   499من زيت فول إلصواي لنحو

ىل  مرتإ مكعبًا من إملياه. من )بياانت جدول   272زيت عباد إلشمس إإ

نتاج مثل هذين إ6 ل أ ن عدم إلتوسع ىف إإ ىل  (، إإ حملصولني يرجع إإ

نتاجيهتام إلفدإنية، وابلتاىل إخنفاض عائد إملنتج مهنام. وهنا يأ ىت   إخنفاض إإ

دور إدلوةل ىف إلعمل عىل زايدة إلإنتاجية من خالل حتسني إلُساللت  

أ و إس تيإد تقاوى حديثة، وتفعيل دور إل رشاد إلزرإعى لإرشاد  

 إلرى إملطورة.  إملزرإعني بطرق إلزرإعة إحلديثة، وتطبيق نظم 

(  أ ن إلفول إلبدلى، بلغت إملياه  6ويتبني أ يضًا من جدول رمق ) 

مليون مرت مكعب، وإحتياج   1350,720الافرتإضية إملكتس بة منه حنو

  1008مرتإ مكعبًا، وإلمكية إملس توردة بلغت  1340إلطن بلغ حوإىل 

بة أ لف طن. مث يليه زيت إلنخيل حيث بلغت إملياه الافرتإضية إملكتس  

مليون مرت مكعب وإحتياج إلطن من إملياه  بلغ   545,13حنو

أ لف   954مرتإ مكعبًا، وإلمكية إملس توردة بلغت حوإىل 571,42حوإىل

 طن. 

  244,5مث يليه إلعدس حيث بلغت إملياه الافرتإضية إملكتس بة حنو

مرتإ   849,16مليون مرت مكعب، وإحتياج إلطن من إملياه  بلغ حوإىل

أ لف طن. مث   288ه، وإلمكية إملس توردة بلغت حوإىل مكعبًا من إمليا

يليه حمصول زيت فول إلصواي وإليت بلغت إملياه الافرتإضية إملكتس بة  

مليون مرت مكعب، وإحتياج إلطن من إملياه  بلغ   162,580حنو

أ لف طن.   542مرتإ مكعبًا، وإلمكية إملس توردة بلغت حوإىل 299حوإىل

إملياه الافرتإضية إملكتس بة مث يليه  إلتفاح، وإلىت بلغت 

مليون مرت مكعب، وإحتياج إلطن من إملياه بلغ حوإىل  121,789حنو

 أ لف طن.  370مرتإ مكعبًا، وإلمكية إملس توردة بلغت حوإىل   329,16

مث يليه زيت عباد إلشمس وإليت بلغت إملياه الافرتإضية إملكتس بة 

ه  بلغ حوإىل  مليون مرت مكعب، وإحتياج إلطن من إمليا 109,616حنو

آلف طن. مث   403مرتإً مكعبًا، وبلغت إلمكية إملس توردة حوإىل  272 أ

مليون   37,688يليه زيت إذلرة وبلغت إملياه الافرتإضية إملكتس بة حنو

مرتإ مكعبًا،   697,92مرت مكعب. وإحتياج إلطن من إملياه بلغ حوإىل

 أ لف طن.  54وإلمكية إملس توردة بلغت حوإىل 

   إمللخص 

متثلت مشلكة إدلرإسة ىف إخنفاض إملوإرد إملائية إلإروإئية إملصية 

مما يتطلب موإهجة مشلكة إلندرة إلشديدة ىف إملياه. ويس هتدف إلبحث  

درإسة ترش يد إس تخدإم مياه إلرى من خالل أ سلوبني هامني أ وًل:  

وضع عائد وحدة إملياه ىف الاعتبار عند وضع إلرتكيب إحملصوىل  

سلوب إلثاىن هو وضع س ياسة إلتجارة إخلارجية للمياه  إملناسب، وإل  

 الافرتإضية ىف الاعتبار.  

وقد توصل إلبحث فامي يتعلق بعائد وحدة إملياه، أ ن هناك حماصيل  

ذإت عائد مرتفع لوحدة إملياه أ مهها، حماصيل إخلرض، مثل إلبطاطس  

ل  إلش توى، وإلثوم، وإلبصل، وإلطامطم، ومثل هذه إحملاصيل جيب إلعم

نتاهجا وخصوصًا أ هنا حماصيل تصديرية هامة. وحماصيل   عىل إلتوسع ىف إإ

ذإت عائد منخفض، أ و متوسط لوحدة إملياه، وأ مهها حماصيل إحلبوب  

وىه حماصيل إس تيإدية، وترتبط مبس توى إل من إلغذإىئ، وكذكل  

إلربس مي، وذلكل ل ميكن تدنية إملساحة مهنا، وجيب إلتوسع فهيا رأ س يًا  

ذإ تطلب إل مر حتقيق مزيدإً من إل من إلغذإىئ. وهناك حماصيل  فقط ،  إإ

نتاهجا.   مثل بعض إخلرض، وإلبقول وهذه لينبغى إلتوسع ىف إإ

أ ما فامي يتعلق بتجارة إملياه الافرتإضية، فلقد إتضح أ ن حماصيل  

إحلبوب، وىه إلقمح، وإذلرة، ىه حماصيل إس تيإدية، ويتحقق من  

تس بة كبية من إملياه الافرتإضية بلغت  هذين إحملصولني مكيات مك 

ضافة كبية   14,3حنو مليار مرت مكعب، وهذه إلمكية من إملياه، تعترب إإ

نتاهجا   للموإرد إملائية إملصية. وذلكل فال يوىص ابلتوسع إل فقى ىف إإ

حمليًا، رمغ حاجة إل من إلغذإىئ لالًك من إحملصولني، ومن مث ميكن  

نتاهجام ىف دول إفريقية ل تعاىن   إلتوسع فهيا رأ س يًا فقط،أ و إلتعاقد عىل إإ

حش إملياه. أ ما ابلنس بة للمحاصيل إلتصديرية  مفعظمها حماصيل ذإت  
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إحتياجات منخفضة من إملياه للطن إملنتج، فامي عدإ حمصوىل إلقطن  

وإل رز فاإن إحتياج إلطن مهنا من إملياه مرتفع، وذلكل فاإن عدم إلتوسع  

 فعاةل لرتش يد إس تخدإم مياه إلرى.  ىف زرإعهتا متثل س ياسة 

 إملرإجع: 

محمد مسي مصطفي )دكتور(، إل من إملايئ وإلعجز إلغذإيئ إلعريب: إلوإقع  

إلرإهن وأ س باب إلفشل مع خطة مقرتحة لزايدة مس توى إل من إملايئ  

حممكة، إمجلعية إلعربية   م، جمةل علمية فصلية2050إلعريب حىت عام 

 م. 2017(،  79و  78الاقتصادية، إلعدد )للبحوث 

نص محمد إلقزإز )دكتور(، تطوير نظم إلري، حمارضإت يف الاقتصاد إملايئ  

 م. 2019إملتقدم، جامعة إل زهر، 

أ سامه محمد سالم )دكتور(،إلبصمة إملائية إملصية مؤرش إل من وإلغذإء،  

بر   م.  2016يل إملركز إلقوىم لبحوث إملياه، إلطبعة إل وىل،لندن،نيسان،إإ

وزإرة إلزرإعة وإس تصالح إل رإيض. قطاع إلش ئون الاقتصادية. إلإدإرة  

 إملركزية لالقتصاد إلزرإعي. أ عدإد متفرقة. 

 إجلهاز إملركزي للتعبئة إلعامة والاحصاء, نرشة إلري وإملوإرد إملائية. 

حسر عبد إملنعم إلس يد مقره )دكتور(، عادل محمد خليفة غامن)دكتور( أ ثر  

الاكتفاء إذلإيت وإل من إلغذإيئ وصايف إلصادرإت إملصية لل رز   حتقيق

عىل إس هتالك إملياه يف إلقطاع إلزرإعي، معهد إلبحوث الاقتصاد  

 م.  2012إلزرإعي، مركز إلبحوث إلزرإعية، 

Jack Kapakian, The Green War The Construction Of 

Amath, Melia Project Final Conference on 

Integrated Water Resource Management In The 

Mediterranean Dialogue to Wards New Strategy 19 

– 22 June, 2011 – Agadir Morocco. 

 . 2019تقدير إلعائد إلصايف إلفدإين لوحدة إملياه خملتلف إحملاصيل إلزرإعية لعام . 1جدول  

 إلبيان                                      

 إحملاصيل
 إلعائد إلصايف لوحدة إملياه )ابجلنيه(  إملقنن إملايئ للفدإن )ابملرت إملكعب(  إلعائد إلفدإين إلصايف )ابجلنيه( 

 3,799 2237 8500 إلقمح 

 3,726 1610 6000 إلشعي 

 4,071 1842 7500 إلفول إلبدلي

 7,438 1210 9000 إلعدس 

 2,085 2421 5050 إحللبة

 2,508 2292 5750 إمحلص 

 4,139 1290 5340 إلرتمس 

 7,925 2000 15850 إلبصل إلش توي

 7,494 2299 17230 ثوم ش توي

 3,614 2620 9470 بنجر إلسكر 

 3,730 3225 12030 برس مي بدلى

 12,422 1573 19540 إلبطاطس ش توي

 7,120 2980 21220 طامطم ش توي 

 6,681 2046 13670 بسةل خرضإء ش توي

 6,327 2494 15780 فلفل ش توي

 4,582 3225 14780 فاصوليا خرضإء ش توي

 4,046 3200 12950 كوسة ش توي

 3,787 2490 9430 كرنب 

 3,905 2476 9670 مشر 

 2.376 3699 8790 إذلرة إلشامية إلصيفي

 1,574 10450 16450 قصب إلسكر

 5.365 3890 20870 عنب

 5,933 3750 22250 برتقال  

 6,713 3840 25780 ماجنو

 1,295 5404 7000 إل رز

 1,491 4525 6750 إلقطن 

 .2019إملصدر: مجعت وحسبت من بياانت الاس تبيان  

 حماصيل ذإت عائد مرتفع لوحدة إملياه  . 2جدول  
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 إلبيان

 إحملاصيل 
 إلعائد لوحدة إملياه ابجلنية إملقنن إملاىئ للفدإن ابملرت إملكعب  صاىف إلعائد إلفدإىن ابجلنيه

 7,438 1210 9000 إلعدس 

 7,925 2000 15850 إلبصل إلش توى

 7,120 2980 21220 طامطم ش توى

 7,494 2299 17230 ثوم ش توى

 12,422 1573 19540 إلبطاطس إلش توى

 (. 1إملصدر: مجعت وحسبت من جدول رمق ) 

 حماصيل ذإت عائد متوسط لوحدة  . 3جدول  

 إلبيان

 إحملاصيل 

صاىف إلعائد إلفدإين 

 )ابجلنيه(
 إلعائد لوحدة إملياه )ابجلنيه( إملقنن إملايئ للفدإن )ابملرت إملكعب( 

 6,713 3840 25780 ماجنو 

 5,933 3750 22250 برتقال 

 5,365 3890 20870 عنب 

 6,327 2494 15780 فلفل ش توي

 6,681 2046 13670 ش تويبسةل خرضإء 

 (. 1إملصدر: مجعت وحسبت من جدول رمق) 

 حماصيل ذإت عائد منخفض لوحدة إملياه   . 4جدول  

 إلبيان

 إحملاصيل 

صاىف إلعائد إلفدإين 

 )ابجلنيه(

 إملقنن إملايئ للفدإن

 ( 3م)

إلعائد لوحدة إملياه  

 )ابجلنيه(

 3,799 2237 8500 إلقمح

 3,726 1610 6000 إلشعي

 4,071 1842 7500 إلفول إلبدلي

 2.376 3699 8790 إذلرة إلشامية إلصيفي

 2,085 2421 5050 إحللبة

 2,508 2292 5750 إمحلص 

 4,139 1290 5340 إلرتمس

 1,574 10450 16450 قصب إلسكر

 3,905 2476 9670 مشر

 3,614 2620 9470 بنجر إلسكر

 3,730 3225 12030 برس مي بدلى 

 3,787 2490 9430 كرنب 

 4,046 3200 12950 كوسة ش توي

 4,582 3225 14780 فاصوليا خرضإء ش توي

 1,295 5404 7000 إل رز

 1,491 4525 6750 إلقطن

  (. 1إملصدر: مجعت وحسبت من جدول رمق) 

 

 

 

 

 . 2019تقدير إملياه الافرتإضية إملصدرة لبعض إحملاصيل إلتصديريه إلزرإعية عام    . 5جدول  
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 إحملاصيل 

 إلتصديرية

 (1)إلمكية إملصدرة

 )أ لف طن( 

مليون  ) (2)إحتياجات إلطن من إملياه

 ( 3م

)مليون   (2)إملياه إل فرتإضية إملصدرة

 ( 3م

 342,755 253,33 1353 إلربتقال

 66,39 490 135,5 إلعنب

 51,94 85,027 610,9 إلبطاطس

 12,375 375 33 إملاجنو

 612,81 1351 453,6 إل رز

 59,71 1885 31,68 إلقطن

 63,7 126,58 503,79 إلبصل

 8,90 103,28 86,24 إلطامطم

بياانت  , وزإرة إلزرإعة وإس تصالح إل رإيض. قطاع إلش ئون الاقتصادية. إلإدإرة إملركزية لالقتصاد إلزرإعي. أ عدإد متفرقة. من  إملصدر: مجعت وحسبت 
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 . إملياه الافرتإضية إملكتس به لبعض إحملاصيل وإلزيوت إلنباتيةتقدير   . 6جدول  

 إحملاصيل إلزرإعية
 (1)إلمكية إملس توردة

 )أ لف طن( 

إحتياجات إلطن من  

 ( 3مليون م ) (2)إملياه

  ( 2)إملياه الافرتإضية إملس توردة

 . (3م )مليون 

 9139.645 798.92 11440 إلقمح

 5208.770 697.92 7463 إذلرة إلشامية

 1350.720 1340 1008 إلفول إلبدلى

 545,135 571,42 954 زيت إلنخيل 

 244.558 849.16 288 إلعدس 

 162,508 299 542 زيت فول إلصواي 

 121,789 329,16 370 إلتفاح

 109,616 272 403 زيت عباد إلشمس

 37,688 697,92 54 زيت إذلرة 

 , . أ عدإد متفرقة. إلإدإرة إملركزية لالقتصاد إلزرإعيوزإرة إلزرإعة وإس تصالح إل رإيض. قطاع إلش ئون الاقتصادية.  : من إملصدر: مجعت وحسبت 
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ABSTRACT 

The study problem was represented in the decrease of the Egyptian irrigation water resources 
which requires facing the problem of severe water scarcity. The research aims to study the 
rationalization of irrigation water use through two important methods: firstly, putting the return of 
the water unit into consideration when setting the appropriate crop composition and the second 
method is putting into consideration the foreign trade policy of virtual water. There are crops with a 
high return per unit of water, the most important of which are vegetable crops, the responsible 
authorities must work to expand their production, especially as they are important export crops. And 
crops with a low or medium return per unit of water which are import crops, and are linked to the 
level of food security. Therefore, its area cannot be minimized, and it should be expanded vertically 
only, if more food security is required. There are crops such as some vegetables and legumes, and 
these should not be expanded. As for the virtual water trade, it became clear that the cereal crops, 
namely wheat and corn, are import crops, and from these two crops large quantities of virtual water 
are achieved amounting to about 14.3 billion cubic meters. As for export crops, most of them are crops 
with low water needs per ton produced, with the exception of cotton and rice crops, the per ton of 
water requirement is high, and therefore not expanding their cultivation represents an effective policy 
to rationalize the use of irrigation water. 

Keywords: water resources assessment, water footprint, water uses, water productivity, virtual 
water. 


